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Dorpsraad Dirksland  

Vergaderdatum: 13 januari 2020 

Aanwezig bestuur: Jan Leenders (JL), Henk Zwanenburg (HZ), Aad van den Hoek (AvdH), Don Spelt 

(DS), John van Item(JvI), Peter Keuker (PK) 

Overige aanwezigen: Anne Marijke Elema (AME), Jan Buth, Jan Verboom 

 

Afmeldingen:  Kees van Rixoort, Marielle Mosterd, Meis Broeders en Edward van Gilst    

1  Opening   

De voorzitter bij de vergadering  

Actie:  

2  Mededelingen  

AME> Jacquelien van St. ZIJN zal nog een afspraak inplannen met de Dorpsraad 

voor ouderen programma (is ingepland met Jvl en DS) 

Vragen tevens aan  Jacquelien om bij de volgende vergadering follow-up te geven. 

  

3  Notulen van 13 december  

Mededeling> Project subsidie Oranje vereniging moet zijn voor de verlichting rond 

koningsdag! 

  

 

4  Ingekomen en uitgaande stukken   

1. 3 dec Email Joop Visser (diverse zaken m.b.t. de schouw) 
Aanvullingen zullen nog worden meegenomen is de schouw. 

2. 9-dec Email Leo Soldaat info gebruik de SVIK als vergaderlocatie 
Besloten is om van 4 februari as. dit als vergaderlocatie te gaan gebruiken. 

3. 17-dec Email Nicole de Vos (gemeente GO) uitnodiging 28 januari ’s 
avonds “Hoemomennoe met samen0187” in Rondeel 
Jvl en DS gaan daar naar namens de Dorpsraad heen! 

4. 17-dec Email AME vooraankondiging bijeenkomst dorpsraden op 23 maart 
in het Prieel om 18.00 uur 
Wordt een soort markt waarbij elke dorpsraad een eigen kraam krijgt. 
Focus om onze nieuwsbrief voor de 23ste  gereed te hebben. 

5. 17-dec Email AME m.b.t. indiening kern gebonden subsidies 
6. 28-dec Aanvraag St. Watertoren voor financiële bijdrage, zie punt 17 
7. 28-dec Aanvraag kern gebonden subsidie door St. Watertoren, zie punt 17 
8. 1-jan Factuur Oranjepop (is betaald door Frits) 
9. 7-jan Email Cathy Wesdorp m.b.t. het jaagpad. Geeft aan dat dit lastig te 

realiseren valt. 
10. 8-1 Email Iris Brandts (Erfgoedlijn), zie punt 6 
11. 9-1 Email Paul Thebes factuur trambrug, zie punt 11 
12. 9-1 Email Kees van Rixoort m.b.t. de dorpswandelingen en Joodse 

begraaf-plaats, zie punt 12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

5 Terugkoppeling vergadering Erfgoedlijn 19 december jl. (JL + HZ) 

Stond in het kader van de afsluiting en oplevering van de trambrug en het kunst-

werk wat op/bij de brug moet komen. Tijdens de renovatie is het platform van de 

brugbediening vrij gekomen. Dit zou een prima plaats zijn om een 3D beeld te 

maken met relatie tot de brug en/of verlichting, zie verder punt 11 

  

6 Terugkoppeling verstrekking tot de erfgoedpaspoorten aan de kinderen van de 

basisscholen. 

Dit wordt door PK opgepakt. Het uitdelen van het paspoort groep 6/7 combineren 

met een dorpswandeling, opdat ze dan ook een stempel krijgen. 

HZ zal Iris Brandts over de aanpak informeren. 

 

 

PK/HZ 
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7 Terugkoppeling Keigave kerstavond 

Is goed bezocht door met name kinderen.   

Soep, broodjes kroket/ frikandel en huzarensalade gingen grif van de hand. 

Traject naar de kerk was met lichtjes en met een levende kerststal bij de kerk. 

Enige jammerlijke is dat de dorpsraad niet op de poster stond vermeld! 

Dit in de toekomst vastleggen bij het verstrekken van de financiële bijdrage! 

 

 

 

 

 

HZ 

 

8 Feestelijk opening speeltuin Onwaardse dijk. 

Dit wordt in het voorjaar. Afdeling groen moet het groen nog aanpakken! 

  

9 Bezoek gemeenteraad 

Voorkeur gaat uit naar een donderdagavond. AME heeft deze week nog overleg 

met de griffier. 

  

10 Opstellen actieplan “dorpsplein” Dirksland 

AvdH, PK, JvI en HZ zullen ideeën uitwerken hoe een plein eruit komt te zien op 

deze locatie. 

De wethouders Daan Markwat en Tee Both uitnodigen voor de vergadering van 3 

maart as. 

 

AdvH/ 

PK/JvI/HZ 

 

11 Voortgang ontwikkeling havenkanalen/ trambrug 

1. Trambrug is opgeleverd naar alle tevredenheid! 

Nog nader uitzoeken welk bedrag we aan de gemeente overmaken, daar de 

bijdrage vanuit de dorpsraad gold voor het totale project (dus met de 

Peekaaien) 

2. Kunstwerk zal worden opgepakt door Diane van de Zande en HZ 

3. Infobord/ plantenbak 

De plantenbak zal worden weggehaald. AME zal aan afdeling groen vragen om 

het infobord naar voren te halen.  

4. Infobord trambrug (heeft AME doorgeven om deze te vervangen) 

5. Bordje steiger (voorlopig zo laten, wachten hoe het gebruik gaat worden) 

 

 

 

 

 

HZ/AME/ 

DvdZ 

 

12 Joodse begraafplaats 

KvR heeft contact gehad met NIK en heeft een afspraak op 19 februari. 

KvR  

13 Overleg met dorpsraad Herkingen over intocht Sinterklaas. 

Het is JL nog niet gelukt contact te leggen met Andre van Beek! 

JL  

14 Programma dorpswandelingen 2020 

Wordt 23/5, 27/6, 18/7, 8/8, 22/8 en 12/9, Telkens start 14.00 uur. 

Er moet nog een nieuwe poster worden gemaakt en worden verspreid! 

KvR regelt zelf het e.e.a. met ’t Anker, Kunstkijkkrant en VVV. 

 

 

KvR/HZ 

15 Website/Facebook 

Gegevens van KvK zijn nog steeds niet bijgewerkt. Wijzigingsformulier opvragen! 

Idem autorisatie met Rabo bank 

Rekening overschrijven naar AvdH met een machtiging voor FV! 

 

HZ/JL 

 

AvdL/FV 

16 Nieuwsbrief 

Nieuwe editie uitbrengen voor 23 maart as.! 

 

PK 

17 Voortgang ontwikkeling watertoren 

As. zaterdag overleg “Kern met Pit” met presentatie door Joop van Benschop. 

Toekenning subsidie € 1.000,-- en mogelijk een opmaat naar nog meer! 

Er moet voor 1 maart gezocht worden naar een uitbater i.v.m. de aanvraag voor 

subsidie voor de renovatie bij de Provincie. 
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De kern gebonden subsidie aanvraag van € 7.200,-- bij de gemeente zal niet 

worden gehonoreerd, omdat het nog geen project is! 

De aanvraag van een financiële bijdrage aan de dorpsraad van hetzelfde bedrag 

kunnen we als het bijgewerkte leefbaarheidsplan correct is wel toekennen! 

AvdH zal met FV kortsluiten of het beoogde saldo klopt met de werkelijkheid. 

 

Advh/FV 

18  Rondvraag 

DS> Aandacht voor het verkeersprobleem hoek Boezemweg en Westhavendijk. 

Atw. Oplossing hiervoor meenemen in de Schouw c.q. ontwikkeling 2021 

havenkom. 

JB> Heeft het e.e.a. bekeken over het jaagpad. Alleen mogelijkheid langs 

Oosthavendijk! Geschatte kosten € 500.000,-- 

PK> Zijn er reacties geweest op het plan van een nieuwe Eifel toren. 

Antw. Ja, per mail op de nieuwe rotonde aan de entree N215 aan de Boezemweg, 

echter de Provincie zal daar een dergelijk bouwwerk niet toestaan. 

Mogelijk kan dit wel iets zijn voor het nieuwe dorpsplein! 

JL> Vraagt wederom aandacht voor het elektronisch infobord bij de twee 

toegangen naar het dorp. 

Antw. AME zal het nogmaals voorleggen bij eilandmarketing. Onder tussen zal JvI 

onderzoeken wat er mogelijk is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AME/JvI 

19 Volgende vergadering(en) 

4 februari 

3 maart, tevens ALV! 

Wordt de locatie van de SVIK aan de Philipshoofjesweg! 

  

 

 


